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Anotace:  Tato prezentace slouží k opakování učiva o generativních 

orgánech rostlin. Do výuky je vhodné ji zařadit v rámci 
opakovaného učiva. Žáci pracují samostatně a časová dotace na 
vypracování je asi 15 minut. 



1. Popište stavbu tyčinky: 

3.  

1.  

2. 

1.  

2.  

3.  

A – vnější stavba tyčinky B – příčný řez tyčinkou (prašníkem) [1] [2] 



1. Popište stavbu tyčinky: 

3. nitka  

1. prašné váčky  

2. prašník 

1. prašné pouzdro  

2. prašný váček  

3. nitka  

A – vnější stavba tyčinky B – příčný řez tyčinkou (prašníkem) [1] [2] 



2. Popište stavbu pestíku: 

1.  

2.  

3.  

[3] 



2. Popište stavbu pestíku: 

1. blizna  

2. čnělka  

3. semeník  

[3] 



3. přiřaďte k sobě odpovídající pojmy: 

 

D. samosprašnost 

C. cizosprašnost 

B. entomogamie 

A. anemogamie 

H. andreceum 

G. gyneceum 

F. květní lůžko 

E. perigon (okvětí) 

4. soubor tyčinek v květu 

2. soubor plodolistů v květu 

1. horní rozšířená část květní stopky 

6. nerozlišené květní obaly 

5. opylení větrem 

7. opylení hmyzem 

3. opylení cizím pylem 

8. opylení vlastním pylem 
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4. Pro krytosemenné rostliny je typické dvojí 
oplození. Co vzniká dvojím oplozením?: 

• jedna spermatická buňka splývá s ……………….. 

a vzniká …………………… 

• druhá spermatická splývá s ………………….. a 

vzniká ……………………. 



4. Pro krytosemenné rostliny je typické dvojí 
oplození. Co vzniká dvojím oplozením?: 

• jedna spermatická buňka splývá s buňkou 

vaječnou a vzniká zygota (ta se pak vyvíjí v 

zárodek) 

• druhá spermatická splývá s centrálním jádrem 

ZZV a vzniká endosperm (triploidní živné 

pletivo) 



5. Semeno vzniká po oplození vajíčka a skládá se 
ze tří částí: 

• ……………………… 

• ……………………… 

• ……………………… 

 

6. Přeměnou pestíku, případně jiných částí 
květu, vzniká …………………….. –  útvar obsahující 
semena 

 



5. Semeno vzniká po oplození vajíčka a skládá se 
ze tří částí: 

• osemení 

• endospermu 

• embrya (zárodku) 

 

6. Přeměnou pestíku, případně jiných částí 
květu, vzniká plod - útvar obsahující semena 
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a 
vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv 
další využití podléhá autorskému zákonu. 


